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Tiekartta tarkentuu työn edetessä – seuraava versio julkaistaan kesäkuun 
loppuun mennessä



Kansallisen toimeenpanon 

tiekartta 

Alueellisen toimeenpanon 

tiekartta

• Tiekartan tarkoituksena on tukea hyvinvointialueiden valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa mm. toimeenpanoon liittyvistä 

tehtävistä, valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja kansallisen tuen tarjoamisen mahdollisuuksista

• Tiekartta vaiheistaa sote- ja pelastustoimen uudistuksen etenemistä hyvinvointialueilla ja se kohdistuu erityisesti 

toimeenpanon kolmeen viimeiseen vaiheeseen (1/2021 lakiesityksen mukaisesti): 

1. Vapaaehtoinen valmistelu ennen hallituksen esitystä

2. Toimeenpanon valmistelu, HE eduskuntaan 12/2020

3. Hyvinvointialueiden väliaikaiset valmisteluelimet, lainsäädäntö voimaan

4. Aluevaltuustot 1.3.2022 lähtien

5. Järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023

• Tiekartta päivittyy lainsäädännön, muutostuen valmistelun sekä uudistuksen etenemisen myötä jatkuvasti

Sote- ja pelastustoimen uudistuksen alueellisen toimeenpanon ja järjestämisvastuun siirtymisen tueksi 

laaditaan tiekartta vuosille 2020-2023. Tiekartta on osa uudistuksen laajempaa 

toimeenpanosuunnitelmaa ja se laaditaan sekä alueellisen että kansallisen valmistelun näkökulmasta.

Sote- ja pelastustoimen uudistuksen alueellisen toi-

meenpanon tueksi laaditaan tiekartta vuosille 2020-2023



• Kansallisen toimeenpanon tiekartta kokoaa 

yhteen uudistukseen kytkeytyvien 

kansallisten toimijoiden valmistelut ja 

toimenpiteet yhtenevästi

• Toimijoita ovat mm. ministeriöt, laitokset, 

virastot ja DigiFinland Oy

• Tiekartta on rakennettu myös viiden eri 

kokonaisuuden mukaisesti (Hallinto, talous ja 

tukipalvelut, Johtaminen ja osaaminen, 

Palveluiden järjestäminen, Yhdyspinnat ja 

ICT-valmistelu)

• Tiekartassa on kuvattu eri vaiheisiin liittyvät valmistelut ja tarvittavat 

toimenpiteet viiden valmisteluryhmän näkökulmasta:

1. Hallinto, talous ja tukipalvelut

2. Johtaminen ja osaaminen

3. Palveluiden järjestäminen

4. Yhdyspinnat

5. ICT-valmistelu 

• Alueellista tiekarttaa rakennetaan yhteistyössä alueiden ja muiden 

keskeisten toimijoiden kanssa

• Tiekartta toimii ns. muistilistana alueiden toimeenpanon aikaisista 

keskeisistä tehtävistä

• Tiekartta muodostuu tehtäväkokonaisuuksista, niiden tehtävistä ja 

vielä tarkemmista osatehtävistä (kuvattu tarkemmin seuraavalla 

sivulla)

Kansallisen 

toimeenpanon 

tiekartta 

Alueellisen toimeenpanon tiekartta

Tiekartta laaditaan sekä alueellisen että kansallisen 

valmistelun näkökulmasta ja se tarkentuu jatkuvasti 
Tämä väliluonnos on tarkoitettu alueille hyödynnettäväksi valmistelun pohjaksi



Kyvykkyydet

Tehtäväkokonaisuus

Johtamisrakenteet ja 

johtamisen välineet

Valmisteluhenkilöstön rekrytointi

Tehtävä Osatehtävä

Tarvittavan johtamisosaamisen 

ja tehtävien määrittely 

⁞

Tarvittavan valmisteluhenkilöstön ja 

heidän työajan käytön 

määrittäminen

Nimikkeiden ja kelpoisuusehtojen 

valmistelu

⁞⁞

Osatehtävät voidaan jakaa välttämättömiin ja suositeltuihin tehtäviin. Alueiden tilanne vaikuttaa tehtävien luokitteluun, joten kaikilla 

alueilla kaikki tehtävät eivät siten suoraan ole yhtä kriittisiä, vaan ne on voitu tehdä aiemman organisoitumisen aikana.

• Välttämätön = tehtävä on toteutettava, jotta toimeenpano etenee aikataulun mukaisesti ja hyvinvointialueen toimintaedellytykset turvataan. Välttämättömän 

tehtävän hoitamatta jättäminen johtaa toimeenpanon epäonnistumiseen, merkittävään viivästymiseen ja/tai riskitason nousuun tavoitteiden näkökulmasta. 

Välttämätön voi olla joko lakiin perustuva tai muusta näkökulmasta välttämätön.

• Suositeltu = tehtävän toteutus edesauttaa uudistuksen toteutusta ja hyvinvointialueen toimintaedellytyksiä ja sen toteuttaminen on siksi suositeltavaa. 

Määritelmät tarkentuvat työskentelyn edetessä.

Alueellinen tiekartta muodostuu tehtäväkokonai-

suuksista, tehtävistä ja tarkemmista osatehtävistä 

Esimerkki Johtamisen ja osaamisen –valmisteluryhmän näkökulmasta: 

Tiekarttojen sisältö 

päivittyy kevään-

kesän 2021 aikana 

ja lisäksi sitä 

tarkennetaan 

jatkuvasti 

toimeenpanon 

edetessä 

Tässä väliluonnoksessa ovat mukana tiekartan tehtäväkokonaisuudet ja tehtävät



Vaihe 2 Vaihe 4 Vaihe 5

Toimeenpanon 

valmistelu, HE 

eduskuntaan 

12/2020

Hyvinvointialueiden 

väliaikaiset 

valmisteluelimet

Aluevaltuustot 

1.3.2022 -> 

Järjestämisvastuu siirtyy 

1.1.2023
Vapaaehtoinen valmistelu, 

2020

Vaihe 1

Alueellisen toimeenpanon tiekartta hyvinvointialueiden perustamiseen ja 

järjestämisvastuun siirtymiseen tarkentuu kevään työskentelyn myötä 

valmisteluryhmissä

Vaihe 3

Lainsäädäntö voimaan

Palveluiden järjestäminen (esim. palvelurakenne ja -verkko, hyvinvointialue- ja palvelustrategiat, tuotannon ohjaus, sähköiset 

palvelut, asiakasviestintä, yhteistyö) 

Johtaminen ja osaaminen (esim. johtamis- ja organisaatiorakenne, kyvykkyydet, johtamisen välineet, demokratia ja osallisuus,

tietopohja ja tiedolla johtaminen, viestintä, verkostot) 

Yhdyspinnat (esim. kuntien ja yhteistyöalueiden yhteistoiminta, hyvinvoinnin terveyden ja turvallisuuden edistäminen) 

ICT-valmistelu (esim. tiedolla johtaminen, tietopohja, tietohallinto, tiedonhallinta ja ICT:n valmistelu)

Hallinto, talous ja tukipalvelut (esim. hallinnon rakenteet, demokratia ja osallisuus, henkilöstön siirrot, konsernitalous, omaisuus, 

sopimukset) 
1

2

3

4

5



Hallinnon, talouden ja tukipalveluiden tiekartan rakentuminen VATE-

vaiheen ajalta

HVA:n 

käynnistäminen

Väliaikaisen 

valmistelutoi-

mielimen 

organisointi

HVA:n 

toiminnan ja 

hallinnon 

järjestämisen 

valmistelu

PELA:n 

hallinnollisen 

aseman 

selkiyttäminen

Riskienhallin-

nan ja 

valvonnan 

suunnittelu

Tehtävä

Hallinnon 

rakenteet ja 

toiminnan 

järjestämi-

nen

Tehtävä-

kokonaisuus

Osallisuus 

ja 

demokratia

Konserni-

talous

Sopimuk-

set
Omaisuus 

Asian-

hallinta ja 

arkisto

Toimitilat
Tuki-

palvelut

Tieto-

hallinto

Henkilös-

tön siirrot

Osallistumis-

ja vaikuttamis-

mahdollisuuk-

sia koskeva 

suunnittelu ja 

valmistelu 

Viestintä- ja 

osallisuus-

strategian 

laatiminen

Aluevaltuuston 

aloittamiseen 

liittyvä 

valmistelu

Talouden 

suunnittelu ja 

esivalmistelut 

HVA:een 

talouden ja 

toiminnan 

suunnittelu ja 

organisointi

Pelan aseman 

selkiyttäminen

Selvitys 

siirtyvästä 

henkilöstöstä

Ehdotus 

aluevaltuus-

tolle siirto-

suunnitel-

masta ja -

sopimuksista 

Olemassa-

olevien 

sopimusten 

kerääminen

Sopimusten 

siirron 

valmistelu 

Sopimusten 

hyväksyntä

Omaisuus-

siirtojen 

selvitykset

Omaisuuden 

siirron 

valmistelu

Siirron 

valmistelu

Välttämättö-

mien ICT-

muutosten 

suunnittelu

Alueellisen 

muutos-

suunnitelman 

laatiminen

Tukipalvelui-

den selvitys ja 

siirto tai 

hankinnan 

käynnistä-

minen 

Tiedonhallinta-

suunnitelman 

laatiminen

Asian-

hallinnan, 

arkistotoimen 

ja rekisterin 

organisointi ja 

siirrot

Selvitykset 

toimitiloista 

Toimitilojen 

siirron 

valmistelu



Kyvykkyydet
Tehtävä-

kokonaisuus
Johtamisrakenteet ja 

johtamisen välineet

Palvelutuotannon 

organisointi ja 

johtaminen

Johtamisen ja osaamisen tiekartan rakentuminen VATE- ja 

valtuustovaiheen ajalta

Tietojohtaminen ja 

tietopohjat

Viestintä, osallisuus 

ja demokratia

Yhteistyö ja 

verkostot

Valmisteluhenkilöstön 

rekrytointi

Tarvittavan 

johtamisosaamisen ja 

tehtävien määrittely 

Pelastustoimen 

johtamistoimintojen 

kehittäminen ja valmistelu

Osaamisen kehittäminen ja 

hallinta

Työvoiman saatavuuden ja 

osaamisen varmistaminen

Väliaikaishallinnon 

organisoituminen

Ohjaavien dokumenttien 

työstäminen

Organisaatio- ja 

johtamisrakenteen 

määrittely

Pelastuslaitoksen ja soten 

yhteensovittaminen

Johtamisrakenteiden ja 

johtamisen kehittäminen

Hankkeiden 

hyödyntäminen

Pelastustoimen 

palvelutuotannon 

valmistelu

Oman tuotannon 

organisointi

Sote- palvelutuotannon 

valmistelu

Henkilöstövoimavarojen 

tiedolla johtamisen 

kehittäminen

Tietojohtamisen nykytilan 

arviointi ja kehittämisen 

resursointi

Tietotarpeiden 

määrittäminen

Tietojen yhdistäminen 

tietojohtamista varten

Hankkeissa kehitettävän 

tietojohtamisen tulosten 

siirtäminen

Taustatiedon ja analyysien 

tuottaminen sekä 

seurattavien tunnuslukujen 

valinta

Yhteistyön rakentaminen

Verkostojen ja vertaistuen 

hyödyntäminen

Yhteistyön toimivuuden 

arviointi

Tehtävä
Viestintäorganisaation 

valmistelu ja resurssien 

sekä osaamisen 

varmistaminen

Viestinnän järjestelmien, 

alustojen ja kanavien 

suunnittelu sekä 

käyttöönotto

Muutosviestinnän 

suunnittelu ja aloittaminen

Osallistamisen suunnittelu 

ja aloittaminen

Kohdennetun viestinnän 

suunnittelu ja aloittaminen

Brändityön aloittaminen

Demokratian toteutumisen 

varmistaminen



Tehtävä-

kokonaisuus

Palveluiden järjestämisen tiekartan rakentuminen VATE- ja 

aluevaltuustojen ajalla ja siirtymän jälkeen

Tehtävä

Väestön 

palvelutarve

Toiminta-

ympäristön 

turvallisuus

Toiminnan 

raamit

Integraatio, 

koordinaatio ja 

yhteistyö

Tiedolla 

johtaminen 

Osallisuus ja 

demokratia

Tuotannon 

ohjaus

Strategioiden 

laatiminen

Nykytila palvelu-

valikoimasta, -tasosta 

ja -verkosta

Päätös palveluverkon 

periaatteista

Järjestäjän 

organisoituminen

Kriteerien 

määrittäminen

Päätös palvelutasosta 

ja kriteereistä

Väestön segmentointi

Palvelutarpeen 

muutokset ja 

ennakointi

Alueellisten 

erityispiirteiden 

kartoittaminen

Väestöprofiili ja 

-palvelutarve,

- nykytila
Riskien tarkastelu

Riskienhallinnan 

kansallisen 

johtamisen 

totuttamisen 

määrittäminen

Alueellisten valmius-

ja varautumis-

suunnitelmien 

laatiminen

Nykytilan kuvaus Nykytilan kuvaus

Tuotannon ohjauksen 

reunaehtojen 

määrittäminen   

Tuotannon ohjauksen 

kehittäminen

Valvonnan 

kehittäminen ja 

järjestäminen

Erityishuoltopiirien 

purkamisesta 

johtuvat palveluiden 

muutokset

Nykytilan 

kuvaaminen 

palveluiden 

integraation 

näkökulmasta

Integraatiota tukevien 

rakenteiden luominen 

Alueellinen hyte-työ

Sote-pela

synergia-

mahdollisuuksien

tunnistaminen

Yhteistyö YTA-

alueella 

Pelastustoimen 

valtakunnallinen ja 

alueellinen yhteistyö

Tiedolla johtamisen 

suhde kansalliseen 

ohjaukseen, dialogiin 

ja vertailuun

Tiedolla johtamisen 

kokonaiskuvan 

kartoittaminen

Järjestäjän tietomallin 

määrittely ja 

käyttöönotto alueilla

Tietotarpeiden ja 

tiedolla johtamisen 

välineiden määrittely

Tiedolla johtamisen 

toteuttaminen

Osallisuus-

mahdollisuuksien 

kokonaiskuvan 

rakentaminen

Valmistelun ja 

päätöksenteon 

läpinäkyvyyden 

varmistaminen

Kansalais-viestinnän 

varmistaminen



A. Järjestäminen, 

tuotannon ohjaus 

ja hallintorakenteet

Tehtävä-

kokonaisuus

B. Johtaminen ja 

verkostotyö
C. Kyvykkyydet ja 

resursointi

Yhdyspintojen tiekartan rakentuminen VATE- ja aluevaltuustojen ajalla 

ja siirtymän jälkeen

D. Tietojohtaminen ja –

järjestelmät
E. Asukaslähtöisyys, 

osallisuus ja viestintä

3. Yhdyspintatoimintoihin 

tarvittavien rakenteiden 

valmistelu

4. Yhdyspintatoimintoihin 

liittyvien sopimusten ja muiden 

velvoittavien dokumenttien 

laatiminen

2. Yhdyspintatoimintojen 

kartoittaminen organisaatioittain / 

sektoreittain

5. Yhdyspintatoimintojen ohjaus-

ja seurantamekanismien 

rakentaminen

2. Sovitaan johtamisen ja 

neuvottelujen rakenteista 

yhdyspintatoiminnoissa

3. Verkostojohtamisen 

rakenteiden suunnittelu ja 

toimeenpano sekä edelleen 

kehittäminen

1. Yhdyspintatoimintojen 

johtamisen tavoitteiden ja 

seurannan suunnittelu

1. Osaamisen siirtymisen ja 

säilymisen varmistaminen 

yhdyspintatoiminnoissa 

henkilöstösiirtojen myötä

2. Verkostojen ja rakenteiden 

vastuutahojen ja toimijoiden 

määrittäminen toimintamalleittain

1. Tietojohtamisen tarpeiden 

tunnistaminen sekä 

kehityssuunnitelman laatiminen

2. Tiedolla johtamisen mittariston 

rakentaminen 

yhdyspintatoimintoihin

3. Yhdyspintatoimintojen 

tietojärjestelmien 

omistajuuskysymysten ja 

käyttäjäroolien tunnistaminen

4. Tietojärjestelmien 

kartoittaminen sekä 

muutostarpeiden identifiointi

2. Viestintävastuiden ja 

rakenteiden määritteleminen 

yhdyspintatoiminnoissa

3. Henkilöstön osallisuuden, 

vuorovaikutuksen ja muutostuen 

turvaaminen 

yhdyspintatoiminnoissa

Tehtävä

Alueiden kanssa 

työstettävässä 

tiekartassa 

jokainen tehtävä 

jakaantuu vielä 

tarkempiin ja 

konkreettisimpiin 

osatehtäviin

4. Muiden sidosryhmien 

osallisuuden, vuorovaikutuksen 

ja muutostuen turvaaminen 

yhdyspintatoiminnoissa

1. Asukkaiden osallisuuden 

edistämisen suunnittelu 

yhdyspintatoiminnoissa osana 

hyvinvointialueen 

osallisuussuunnitelmaa

1. Yhdyspintatoimintojen 

määrittäminen

3. Yhteisen luottamuksen sekä 

toimintakulttuurin vahvistaminen 

tai rakentaminen

5. Asiakaspolkujen kuvaaminen 

sekä tiedonkulun linkitäminen 

tähän



ICT –valmistelun tiekartan rakentuminen VATE- ja aluevaltuustojen 

ajalle 

Tehtävä

Tehtävä-

kokonaisuus

ICT-omaisuuden (laitteet, 

puhelimet) tunnistaminen ja 

siirroista sopiminen

ICT-sopimukset, nykytila ja 

siirtämisen ehdot

ICT-valmistelun 

organisoituminen

Hallinnolliset tehtävät

Toimiala-

riippumattomat 

järjestelmät

Toimialasidonnaiset 

järjestelmät
ICT Infra

Siirtyminen yhteen 

taloushallinnon (kirjanpito, 

budjetointi, laskutus, 

maksatus) järjestelmään

ICT-palveluiden järjestäminen

Asianhallinta ja arkistoinnin 

järjestäminen

Sähköpostien ja 

toimistosovelluksien 

tiedonsiirrot

Lakisääteisten ICT-

suunnitelmien laatiminen

Väliaikaishallinnon 

järjestelmät

Viestinnän järjestelmät 

(verkkosivut, intra, 

vuorovaikutus)

Sähköposti ja 

toimistosovellukset

Asianhallinta käyttöön 

(väliaikaishallinnolle) 

Talous & henkilöstöhallinnon 

järjestelmät suunnitteluun

Johtamisen järjestelmät ja 

minimitietosisällöt

APTJ omistajuuden siirto 

kunnilta hyvinvointialueelle

Tietosisältöjen (esim. 

organisaatiorakenteet) ja 

liittymien päivittäminen

Siirtyminen yhteen 

henkilöstöhallinnon 

(työsuhteet, palkanmaksu, 

työvuorosuunnittelu) 

järjestelmään
Alueverkon rakentaminen ja 

siihen siirtyminen

Identiteetin hallinnan  

pystyttäminen ja 

toimialueiden vaihtaminen

Järkevät kansalaisen 

digitaaliset palvelut

ICT-palveluntuotannon 

järjestäminen

Puhelinjärjestelmien 

toimintakuntoon laitto

Kulunvalvonta ja kiinteistöjen 

valvonta

Hyvinvointialueen ja TUVE-

järjestelmien rinnakkaiskäyttö
Vanhojen tietojen arkistointi

Kliinisten sovellusten käyttö 

uudessa ympäristössä

APTJ käytön 

yhdenmukaistaminen




